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ffAZ/RAN ANADOLU sazeteai idarehancai 

1940 
( ANADOLU ) MATBAASINDA 

29 ane11 TIL. 
BASILMIŞTIR 

Netredilmiyen yazılar ıreri verilmez 

GUnil ıreçmit nilahalar 25 kuraıtur 

Berlin, 23 (Radyo) - Alman matbuatı. mütarekenin 
iınzalandıiı haberini almca huauai baakılar yaparak ae
vinçli makaleler yazmıt ve bu tarihi hadiae ile Almanya 

-------------------------------------------liçin Avrupada yeni bir aaha açıldıim1 kaydeyleniıtir. 
Sabahçı, günlük, siyasi gazete Almanya ~vinç içinde çalkanıyor. N1>. 8214 

Alman-Fransız Mütareke Şartları Anlaşıldı. 
ltalya ile De Müzakerelere Başlandı 

Mütareke ahkamı, sulh muahedesi imza edileceği ana kadar muteberdir 

Fransız kuvvetleri terhis olunacak 
ve donanma silahsız olarak Alman-
ya .ile ita/yanın emrine verilecektir 

1talyan murahhasları, refakatlarında Alman zabitleri bulunan Fransız mu 
rahhaslarını Roma civarında karşılamışlar ve hazırlamış oldukları müta
reke şartlarını vermişlerdir. Murahhaslar, Bordo ile temasa gelmişlerdir 

Kont Ciano, mareşal Badeğ)io, ami
ral Kavanyari, general Prikolo ve 

Yunan Gazeteleri 
Ticaret Vekilimizin beyanatını tasvip 

ederek Balkanlar arasında istih .. 
sal birliği tavsiye ediyorlar 

Atina, 23 (A.A.) - Balkan dev
letleri arasındaki ticari münasebetle
rinin inkişaf ihtimalleri hakkındaki 
ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlunun 
bir Türk gazetesine yapmış olduğu 
beyanatı hakkında mütalea yilrüten 
Proda ve Estia gazeteleri mezkur 
beyanatın doğruluğunu tebarüz et -
tirdikten sonra halihazırdaki beyne! 
milel şeraiti istihsallıtı yekdiğerinin 

istihsalatına tamamen itmam etmPk
te olan hemhudud Balkan devletle
ri arasında daha sıkı bir teşriki me
saiyi her zamankinden daha fazla 
icap ettirdiğini yazmaktadırlar. 

Bu suretle mezkur devletler harp 
dolayısiyle kaybettikleri ihracat ve
ya ithıılat piyasalarını kpmşu dev
letlerde bulmuş olacaklardır. 

lngiliz donanması Londra, 23 (Radyo) - Salahiyııt. ı esirleri sulh sonuna kadar Almanya- duğu italya hükumeti tarafından Al
tar menbalardan alınan haberlere da kalacaktır. · manyaya bildirildikten altı saat son
göre, Almanyanın Fransaya teklif Fransız donanması, Fransaya da- ra Alman ordusuna muhasematı kes 
ettiği ve Fransanın da kabul eyledi. vet edilecektir. Bu donanma; Alman. emri verilecektir. 
ği miltarekp şartları şu suretle hula- ya ve italya emrinde Fran•ız liman- Bordo, 23 (Radyo) - Hitler, ma
sa edilebilir: larında silahtan tecrid olunacaktır .. reşal Kaytele bir mesaj göndererek 

general Roanadan mürekkep olan h 
İtalyan murahhas heyeti Fransızları Daha bir Italyan tahtelba iri ile 
kabul etmiş ve mütareke şartlannı 

Almanya; Fransanın garp sahiJle- Fransız müstemlekelerinde bir mik- Fransız - italyan milzakereleri imti
ri dahil olmak üzere -Tur ve Paris tar harp sefinesi serbest bırakılacak- dadınca Alman kıtalarının Bordoya 
müstesna. işgal ettiği yerleri muvak- tır. girmemesini emretmiş ve bunu Fran. 

vermiştir. b• AJ . • 0 0 b t d 
Fransız heyeti, hemen müzakere- ır man gemısını a ır 1 

ye çekilmiş ve şartları tetkik ettikten ) B k b' B ·ta b h · nezaretinin bir 
sonra Bordo ile muhabereye başla- Londra, 23 (R!l~Y? -:- . ill'.ü. ır rı nya a rıye 

katen muhafaza edecektir. Bu işgal- Mütareke, Fransa ile ilalya arasın- sız hükumetine temin eylemiştir. mıştır. italyan tahtelbahırının bır ıng~lız ba- tebliğine göre, diln gece şark suların-
Bordo, 23 (Radyo) _ Reisicum- l~çı gemisi tarafından ~P ~~şı=!le. t~s da vazife gören İngiliz harp gemileri 

hur Lebrun, kabineye riyaset etmiş.. lı'!' ~hnarak Adene getırıld~gı bıldırıl- bilyilk bir italyan tahtelbahirini daha 
tir. Kabine, uzun müddet müzakere- mıştır._ ~u.harebe esnasın~a ıtalyan tah top ateşiyle batırmışlardır. Gene diin 

den mütevellid Alman ordusunun da buna müşabih bir anlaşma yapı- Roma, 23 (Radyo) - Bugün saat 
masrafı Fransaya ait olacaktır. hnca meriyete girecektir. Mütareke 15 de Fransız mütareke murahhasla 

Fransız müsellah kuvvetleri silah- şartlan, sulh muahedesi aktedilince- rı, Trimotör üç tayyare ile Romaya 
tan tecrid ve terhis edilecektir. Af- ye kadar muteberdir. Fransa bu şe- gelmişlerdir. İlk tayyare, iki italyan 
maııyanın işgali altında olmıyan aksa raiti ifa etmiyecek olursa Almanya, tayyare•i refakatinde gelmiş ve bun
mında Fransızlann küçük bir a.keri mütareke şartlarını feshedebilecek- dan Alman subayları refakatinde üç 
kuvvet bulundurmaları caizdir. Bun- tir. Fransız subayı çıkmıştır. Biraz son-

de bulunmuş ve italyanın mütareke telbahırının kumandanı ıle bazı su • . . . . . 
rtla t tk 'k ı · t' bayları telef olmu•lardır 3 subay ve gece fazlasıyle yiiklü 6 bın tonluk bır 

şa rını e ı ey emış ır. • · · · 
Kabine, gece de ictima etmistir. 37 asker esir alınmıştır. Alman levazım gemısı batırılmıştır. 

lar, Almanya ve italya tarafından Londra, 23 (Radyo) - Alman - ra ik inci tayyare gelmiş, bundan da 
teslih edilecektir. Fransız mütarekesinin saat 18,50 de üç Fransız subayı çıkmıştır. Saat 

Fransaya ait tank, top, tüfek ve imza edilmiş olduğu Bordodan gelen 15,50 de gelen tayyareden yüksel< f sviçre hudutlarında 
mühimmalın teslimini almanya istiye haberlerden anlaşılmıştır. Salahiyet. rütbeli bir subay ile sefir Noel çık- beklı·gor 

Dört bin muhacir Kompiyen ormanında 
bilir. Hiç bir Fransız kuvveti, Fran- tar makamlar, mütarekenin imzası- mışlardır. 
sa toprağından başka bir yere sev- nın, muhasematın durması manası İtalya - Fransa arasında yapıla - Bal, 23 (Radyo) - İsviçre hüku
kedilemez ve harp malzemesi ingilte- tazammun etmediğini bildirmekte- cak mütareke için gelen Fransız he- meti, pasaportsuz olarak Fransadan 
reye gönderilemez. Hiç bir harp ve dir. yeti bunlardan ibarettir. İtalyan yük- İsviçreye iltica eden dört bin muha
ticaret sefinesi, dışarı sevkedilemeı: . Fransada Alman ve Fransız kuv- sek rütbeli subayları ve hariciye TJe- ciri kabul etmemeğe karar vermiştir. 
Dışarda bulunanlar da Fransaya da- vetleri elan çarpışmaktadırlar. Çün- zareti erkanı, murahhasları selam - İngiltere hükumeti, bu muhacirle
vet olunacaktır. l!er nevi stok ve kil Almanya - Fransa miltarekesin in lamış ve karşılamışlardır. Bir saat r in yakında İngiltereye nakledilece-

Almanya-Fransa mütarekesinin ne 
suretle imza edildiğinin tafsilatı 

Berlin, 23 (Radyo) - Alman a- Bir milddet sonra sefir Noel, he-

malzeme Almanyaya teslim edilecek meriyete girmesi ıçın Fran- sonra miltareke komisyonu, mütare- ğini Ve binaenaleyh bunların şimdi-
tir. Almanlar, istihkam ve Fransız 'anın italya ile mütarekeyi ke milzakerelerinin başlıyacağı meç- lik kabu~ edilerek sefaletlerine mey. 

jansı, miltarekenin imzası hakkında yecanlı bir ifade ile tafsilat verirken 
şu tafsilatı vermiştir: mükaleme, birdenbire kesildi. Fran-

demir)'ollarını ayni ahkama tabi tu- imza etmesi şarttır. Ve Fransız - ita!- hu! bir mahalle varmışlardır. ~an verılmemesini isviçre hükume-
tacakludır. van miltarekesinin imza edilmiş ol- Burada, italyan hariciye nazırı tınden rica etmiştir. 
İşgalaltındabulunansahada~bU- ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~}~,-~--~,~~-~~~~~~~--~~~~ 

tün telsiz istasyonları susacaktır. vı·nstoo ço··rçı· ı·n eyanatı Fransa; Almanya ve İtalyanın ya-
pacağı her türlü nakliyatı teshil ede. 
cektir. Alman esirleri derhal serbest 
bırakılacak, buna mukabil Fransız 

Japonlar 
Kuvang mıntakasına 

asker çıkardılar 

Büyük Britanga galip geldikten sonra Fransız 
milletinin davasını eline alacaktır 

Fransız mütareke heyetinin, ken- sa hariciye mümessili, saat 18 de va 
di hilkümetiyle telefonla görüşmesi gona davet edilmişti. Müzakere içir 
için iki saat mühlet, Alman kuman- verilen mühlet biteli bir saat olmuş 
danhğınca muvafık görülmüştü. Fa- tu. Fransızlar, yeni mühlet istediler 
kat dört saate ihtiyaç hasıl oldu. Va- General Kaytel, Almanca Fransızla 
gondaki muhabere servisi şefi, mıı- ra tebligat yaptı, milhletin •aat 18,31 
habereyi temin için gayret ediyor, a kadar uzatıldığını bildirdi ve gene 
fakat her dakika Tur ile Bordo şehir ral Hotsingere anlatıldı. Vis amira 
!eri arasında muhaberede inkıtalar Le Lüt, tercüman çağırdı. geners 
oluyordu. Fransız murahhasları, bu Kaytel, sükunetle gene ormanın kı 
halden sinirlendiler. General Kaytel, narında beklerken tercüman vaz ifı 
bu esnada muhaberenin neticesini sini görmüştü. 
ormanın kenarında sükunetle bekli- Biraz sonra Alman heyetinin tel 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz başve- fikine hücum için kullanılmıyacak fa- bunu en emin ve en seri bir surette yordu. Bu sırada saat 17 yi geçiyor- rar vagona gelmesi istendi. Geldile 
kili Vinston Çörçil dün akşam aşağıda- kat ayni zamanda imparatorluğunun ve istihsalini temin etmeğe davet eder. du. Nihayet imkansızlık karşısında Fransız murahhasları, vagonun sa 

. ı.:okyo, 23 (Radyo) _ Altı japon ki beyan~~ta ~u~unm?ştur: . f~ansız b~hriyesinin. bütün kaynakları İngiliz hükumeti her nerede bulunur murahhasların, kendi hilkumetleriy- kapısından girdiler, tekrar on daki1 
cimitamı Kuvang mıntakasına asker - İngıhz hukumetı Bordodakı Fran süratle duşmanın elıne geçecek ve he- !arsa bulunsunlar bütün Fransızları le telsizle görilşmeleri muvafık gö- müzakere oldu. Fransızlar, mütar 
çıkarmıştır. Bundan maksad Hong _ ıız hilkfinıetinin Almanlar tarafından defin istihsaline yarayacaktır. İngiliz mücadeleyi zafere kadar göturmek rüldil. Fakat o sırada telefon açıldı, keyi imza ettiler. Böylece saat 18,r 
Kong tarikiyle milli Çin hükumetine 1ikte edilen şartları kabul ettiğini hükumeti her ne olursa olsun mücade- için bütün kuvvetleri ile ingiltereye Bordo ile heyecanlı bir konuşma baş.. de Almanya - Fransa arasında müt 
silah ve mühimmat gönderilmesine 'Jüyük bir kederle ve hayretle öğren- leyi icap eden her yerde denizde, kara- yardıma çağırır. lamıştı. _ Devamı dördüncü aahifede -
mani olmaktır. Akşam üzeri Hong _ miştir. İngiliz hükumeti böyle ve buna da ve havalarda devam ettirebileceği. 
Kong boyunca 3 bin japon askerinin müşabih şartları hilrriyetine, istikla- ne ve mesud bir neticeye vardırabilece 
rerleştiği görülmüştür. Buraya daha !ine ve meşruti otoritesine sahip her ğin e katiyetle kanidir. 
~ok kuvvet gelecektir. hangi bir fransız hükumeti tarafından İngiltere bir kerre muzaffer olun-

Dotneyi ajansı, Şişvanda karaya as- kabul edilebilmesine inanılmaz. Böyle ca Bordeauks hükumetinin harekatı
ker çıkarıldığını ve Kon _ Somglo •eh- şartlar blitiln Fransızlar tarafından ka na rağmen Fransız milletinin davası
rinin işgal edildiğini bildiriyor ' bul olunursa yalnız Frıınsa - Alman nı eline alacaktır. Fransız milletinin 
N~~ang mıntakasında japon. tayya- ve i.talya~ı .diktatörlerinin keyfine ve büyüklüğ~n~n v__e hürriye~inin .. r~mi 

relerı ke~if uçusları vapmış ve muhte- emrıne tabı olmakla kalmıyacak ve den tesısı ımkanının yegane umıdı 
mel Çin mukav~metlni kırmak için yalnız Fransız milleti esaret altıııda ingilterenin zaferindedir. 
köyl~re bombalar atmıslardır. tutularak müttefikine karşı çarpış - Onun içindir ki ingiliz hükümeti 

Çin Hindinden milli' çin hükumeti- mıya icbar edilemiyecek. düşman tazyiki haricinde bulunan 
n~ milhimmat ve silah yardımı yapıl. Y.al.nız Frı:n~a . toprağı Bordo h~ku- bütün Fransı.zları bu işin bı.ş:rılma
maması için japon kuvvetleri tedbirler metının tasvıbı ıle Fransanın mutte- sında kendisıne yardım etnıege ve 

ve imparatorluk konuşuyor 
Londraya telgraf geliyor 

SONUNA KADAR HARP! 
a~mışlardır. Çin arazisinden Çin Hin-

dıstanına pek çok :uhacir gelmi~tir. Amerika H. Nazırları lngı/tere, Mücadele9e devam edecek olan Fransı 
Alman zırhlısına müstemlekelerinin harp masraf /arını verecek 

Yapılan hücum yakında toplanacaklardır. Amerika Londra, 23 (A.A.) - Londraya mütarekenin imzası Fransız kuvvet. 
Londra. 23 (A.A.) _ Hava nezare- 7 d 20 b" k Franaız imparatorluğunun her tara- ler;nin Fransada yapmakta oldukla-

t . sene e ın tayyare yapaca fından müttefiklerin davaaına aada- rı muntazam mukavemetin sona er-i Almanların Scharnhorst zırhlısıııa b 
ı · katını teyit eden ve müıtemlekelerin mesini intaç edecektir. Bununla e-

jtapı an hücum hakkında aşağıdaki harbe devam etmek iıtediklerini bil- raber müstemleke imparatorluğunda tar ilatı veriyor: ~ s h h Vaşington, 23 (Radyo) - D. N. B. mak izlerinin alınması hakkında lıir diren telgraflar geldiği aalahiyettar daha dinç bir düşünüşün hakim bu -
. c arn orsta torpito 742 muhrip- mehafillerde beyan edilmektedir. lunduğuna emmareler vardır. Suri-

l~rınden başka 50 kadar Messerschnıit Ajansı bildiriyor: kanun kabul etmiştir. Bazı umumi valiler ve aıkeri ku. yed eki Fransız kumandanı gen.ıra! 
1ayyar!'~i _refaket etmekte idi. Gemiyi' Mümessiller meclisi, bütün tipleri Amerika haric iye nezareti, Birleşik mandanlar tecavüze kar§ı inırilizler- Mittelhauser Fransız kuvv.ıtlerinin 
~n az 3 agır bomba isabet etmiştir. cami olmak üzere yirmi bin tayyare Amerika hükumetleri hariciye nazır- le mücadeleye devam etrneğe hazır miıcadeleye devam için verdiği kara-
7.ırhlı dokuz saat nöbetle in~iliz ta' · ·· · · 
varPll'r· t C d tak' d'·ı . ~ - ınşasını muzakere etmektedır. Bunun lan toplantısına bütün Amerıka hü- olduklannı h'ldirmiılerdir. Bir umu- rı ilan etmiştir. Rindiçinide umumi 
İıir çok

1 şi:J:u;nh~a mu~ar!~~ıı~u~~ için 4 milyar ayrılacaktır. kümetleri muvafakat cevabı vermiş _ mi vali tealimiyeti hiç bir zaman ka- vali :;an cağını indirtmiyeceğini beyan 
hulmuştur. Mebus Vinston Avrupa harbi ~e- !erdir bul etmiyeceğini ve diğer bazı umu- etmiştir. Tmıusta fevkalade Fransız 

t . . .. ' . : • t .' . . . . mi valiler de ıayet merkezi hükumet murahhası mücadeleye devam kara-
ngiliz tayyarele.r! bombardımana ~~~J~e ~uratlc sı~ah.lanmak lazım gel- çtıma prcnsıp ıtıbarıyle muvafık teslim oluraa İngiliz kumandaaı al- rında musirdir. Fasta, Senegalde 

gi~iş~ezden evvel ril.ıyet ~artlarınıı1 dıgını beyan etmıştır. Bu program, 7 göriilmüşse de tarihi henüz tesbit edil- tınd 11 mücadeleye devam ~decekleri. Gamerounda Cibutide askeri ve si
~~saıt olma. ~nı .?eklıy~rl~rdı. Beş in- senede ikmal edilecektir. memiştir. 26 haziranda toplanılması ni bildirmektedirler. vil makamla~dan sadakatla yardım 
ırıhz tayyar ı donmemıştır. En az iki Diğer bir habere göre Amerika kon teklif edilmişse de vaktın darlığı se - Londra 23 (A.A.) - Bu . abalı edileceğine dair teminat alınmıstır .. 
~iman tayyaresi tahrip edil~iş v~ di- g;esi, birI:şi~ A~er!kad~ ':Julunan bü- bebiyle 1 fomm_u~da __ toplanılması da- Londrada'. salahiyettar bir :rrıenbadan İngiliz hükumeti Fransa müsteİnle
ger bazı tayyareler de ehemmıyetlı ha- ttin ecnebılerın bır .lıst.esının ~a.zırlan- ha ~uvafı~ g?rulm~ş~tir. Ruzname şu beyanat yapılmıştır: ke imparatorluğunun vazifesini ifa 
8ara uğratılmıştır. masını ve bu ecnebılerın hepsının par. henuz te~bıt edılmemıştır. cFransız hükumeti tarafından edebilmesi için liı.zım olan mali an-

!aşmaları yapmağa hazırdır 
Başvekilin bildirdiği gibi ingılt 

nin gayeei Fransa anavatanınıı 
deniz aşırı arazisinin tekrar t 
miyle ihyasıdır. 

Londra, 23 (Radyo) - Fn 
müstemlekelerinin hepsinden nı 
deleye devam edileceği hakkın 
telgraflar, b;rbirini takip etm 
dir. 

Beyrut, 23 (Radyo) - SuriyJ 
kalede komiseri l'iyu bugün bi~ 
mi tebliğ neşretmiş ve kumandar. 
telhauser, mücadeleye devan 
kındııki kararına biltün Suriyer. 
tirak ettiğini ilan eylemistir. 

Londra, 23 (Radyo) - Fa 
mandanı Foges, bugün Cezair 
umumisi Lebu ve Tunus komi..e 
roton ile uzun milddet konuşnj 

- Deva~u dördüncü aahife~ 
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:!tAHIFE 4 
1 Ha,.iı-att 194') Cumarteııi 

' SAHiFE 2 (ANADOLU) 

•'-~•--•ma. Yazan: M. AYHAN ~----- Kıt'alar Harbz 
- 236 - 1 görıinmedi. Orhan Rahmi GÖKÇE 

- Ya Aptullah: islam dini; mazi- Ilebbar ibnu'l Bsvet; General Veygandın Somme cephe-
nin gilnahlnrını affeder. Peygamberin adaleti ve büyük sinde ilin ettiği Fransa harbi, büyük 

Cevabiyle o da kurtuldu. kalbi; bilhassa bu zatın uzvunda bir bir talihsizliğin akla zor sığan tecel-
-~~----~---.....-

Vahşi; şahe;;er olarak gtlriinmüştür. lisi ile kapandı ve Fransa, (1870) 
Bu isim; hatırlarda olsa gerektir. Bedir harbinde; Resulü Ekrem o den çok ağır bir v.uiyetle yuvarlan-

Resulü Ekremin amca. ı Hazret Ham- vakitlerde put~erest bulunan dama- dı ve çöktü, Arkasından Çörçil kür- Türl< genci, istikbalin muhtemel ve 
mühim vazifesirıe hazırlanmaktadır 

zarı öldüren \'e Hindin köl~c;i... dı Eblil'as ibnirrebii; e::;ir düşm..üştii. aiiye geldi ve şunu söyledi: 
İşte bu adam; harpt" pu udan H'<lZ· Relfulü Ekrem; kızı Zeynebi Med,ne- - Franaa harbi bitti_. §İmdi İngil-

rnt Hamzaya bir mızrak saplamı tı. y,e ~ndermek şartiyle kendisini ser- tere harbi baılamıştır. 
'ı'e bu suretle Hint tarafından hediy.e- best bıraktı. Büyük felaket dalgalarının gürül
lere gark \'e sonra cfa nzad edilm1~fi. Ebül'as, ~yoobi resulüekrfil?lin tüsü ı:çinde kulağa çarpan bu sözler 

Vahşi: 'Mekkenin fetm ernaRında iki mutemedine teslim etti. Fakat şe- bir espiriden ~iyade, lngiltere İmpa
Taife kaçtı .. Bilahar Taiffon bir he- hiı4den çı1Cmadan bazı eşhaı:., ba~la- ratorluğu ile dünya ıpukadderatı:;ıın 
''et: bint için 1\T2dineye ııiderken 0 ela nnda Hebbar olduğu 'hald~ bunama- Jaka götürmez bi::- şekilde konu,ul
aralarına karıştı .. ResuJCl Ekrem oun ni olmağa kalkıştılar. mağa başlandığını gösteriyor. Çörçil 
da affetti ve ,')ordu: Ye lrn esnadh. Hcbbar mızrakla i- bunu ~öylerken, (şimdi kıtalar harbi 

- Hamzayı na,,f1 oJcJürıJtin ?. ~erek ıZeyııe öi dev.eden yuvarJ adı. ba§la.mıftır) tabirin,· de kullanabilir-
Vnh 1 anlattı .. Fakat 'hikaye bittik- zerne"P 0 sırada hamiIP. idi Vp çocu- di. Fak a t bunu yapmadı. Çünkü İn-

R I · Ek <l d ·· gilterenin esa~en bütün kıtalarle. ala-t{'n cıon~·a esıı ti . renı basım c{:dL ğunu ilşUfl u. .. kadt\r oldug~unu herkes bilir. Bu im-
- Gıt, fakat bır chıha gözüme gö- Bu kadına re:va garulen bu mua-

rünme !. mele. Hazret )luhammedi dehşetli iParatorluk, temelleri Britanya 
Dedi. bir. urette mirlenaimıişti. o i:::e l\Iek adaların<lan ziyade iki eski 
TTu\'eyris: kp fcthedildi~i gUn kacmıştı. Fakat ve bir yeni kıtada ablmış 
lc!nm malıkOmlarmaan ve Knrey- .. esulilekrcmln bUv:üklilğüne olan iti- bir devlettir. İngiltere hnı·bi 

f:il('r:n fleri gelen nıflf ldlerlnden.. 'Jladı ha=eblyle l\Iedineye gitti, Af aimdi, bu kıtaların kuvvet iştiraki ve 
O kal'arn11mıs.1akat <!IZJP.n,mlstl. Hıız 1iledi Ve' kabul olundu. birli~i ile ba§lıyor, unutmıyalım ki, 
ı·et AP, onunlıt sokakta karr-ılaştı VC' KP.tledUenler m~anında da.ha n~ (yeni d ünya) dediğimiz Amerika da 
kılıcını ı:ııyırnrak fdanı cezasını tat- '<atlının dn ismi ıdkredihnektedfr ki, bu davada, ı'ngilterenin sonuna ka-
blk P.ftJ. ?nlnr da şunlardır ı dar iatilade edebileceği bir kıtadır. 

Ra'b lbnf ZUheyrı saıd Sara, Ümmü, Er..meb .. ) Bu harp, bir blokUa metoduna da· 
Bu zat. Kureysln nıe~hırr bft· ıhtirJ .... yanacaktır. Gerek iateal iptı:dat ve 

fdf. Ve bOUJn slirlerlnôP. i~IAmlvet' Mekkenin ftıthfnfn ikinci gjlnil ae - ham maddeleri venir lthalltı, •erek· 
tezlll etmek l11ti\ten bir kOsfolihk .1!1Sı lıirde bir cinayet oldu Huzatlerde,n bir ıe ihracatı bakımından kendi kendi· 
rlJlilyordu. Tarihlerde ~aırıerin tAlıM '1ahıs Cündübü öldürdü. Peygamber n• ~tfayet etml:ven Avrupa, huRUn· 
tı tesirinde bulunan halk flzer'nde 1..ı~ndan müteessir oldu. Derhal k~berie kU nUfuau fle t ek batına, yani difer 
bu nazımların uyandırdığı heyecan l;ıir hutbe daha irad etti. kıta.tarla irtibatı keailmit olarak ya
cok b{lyüktO. - Kan dökmek yasaktır. Diyetini •ayamaz. Avrupaya kartı dil-er kita-

Sair de kac.mıstı 'Hatta. karclecıi ben vereceğim. fakat bir daha vuku larm müt tereken takınacakları bir 
Bilceyr ile berabPr. Fakat bir mfld- bulursa, kısPS· talebine bile bile hak ve kat' ı münaıu~bet tavrı. bir vıla Vllr -
r1f"t E:onrA evv-clii k~ri!esi cıonra kPn- r~inı. madan netice!erirı'. ~öaterehilir, Bu-
rlj.j Medincy~ geldiler. İıılam oldu· Bunu mtıtenlo tıazı kumandalara ~u tatbik ed"'<"'e>k "'~" da ;.,.,.:ı;z tfn-
lar. 1\1ekke civarındsıki bazı puthanelerin nanması<fır. Eğer ürııirl edildiği 1rihi. 

eo • R 1 Frantız donanmaın da f n17iliz donan. ,,aır: esu (i Ekrem in ihuzurundJ.ı vlkılma. ı için emir ver.eli. 
ic:Jamiyet lehine yaz<lıirı ·Jk ve ırüze1 Halid ihni Velid, Uzza uthaııesini ma-ııı•n ya.nındl\ mevki alırsa, 'lvv ... 
h . k t k la İtl\lvııın dono.nmal!•nııı karııı hl\l\lı-ır ı ayı o uvunca, Resulli Ekrem vıkac.ıktı. Bu p~thanc. Mekken~ biç 
mtiteha~">İ oldu. Ona; Hırkasını he- lc6mikhk maShfede Nahle denilen me\'- va,. ,.'k olan taa .. ruzlarla hlnküsihı 
diye etti. tcide idi. \'e"oradn Beni l.iize.vma kabi .. +.,.tJ-ı'ı, ""nevkiin .. ko .. dn/711 p-nr\il .. r•k-

"f"k "b · ı:_I b b tİr. Ö 11J .. tahm"n ,.diJ,.hilir ki. ;•~lva-
l\ ı yes ı nı c a a c: :esi sıikindi. Halid. bu sefer de his;ı,iya- · 
Bu Zat · ·ık · l" J d ı " · k ı ı. , 5p k · · · k ı ..,, '"" AfrikııtJ" k~t'i ~ .. ı.-:1J,. rn" ;;.ı,7., n-, ; ıs am ar an o up Dlr tınn tıpı atcıri ü. ışıyı ı ıç'f'n z~ 

harpte düc:man zannediMrek V"n- · d · 1 lacaiı günler pek uzak değildir. A l-
"' " çır ı. · ı !ıslıkla bir Medineli tarafı~rlan Halidirı amca.\n. vaktirl"' bu kabil~ manya ve ıta yanın mevcud stokları 

öldllrnlen .H'işamın kardeşi idi. Mık- tarafından öl!:lüriilmüştü. Beni C~zimrı ne kadar dayanabilir?. lkı: devlet, 
yes bunu duyunca 1\Jekkd~n kalk Halid kumanda ında hir müfrezenin ifgal sahalarındaki bütün menba
tı. Medineye geldi. Kan davasına gi _ ({eldiğini işitince şüphelendi.. İcabıiıdn lardan, bütün stoklardan - ki bunla
rişti. ~ üdaf aa icin silaha sarJldı. Fakat Hn- r.ın 5oğu imha edilmiştir. - Bütün 

Peygamber, kru·deş,inin di.vctini Udi ve mab·etini nezaketle karşıladı. falirika V" vasıtalarcfn:ı istifadeye 
veı~p kendisini susturdu. Ve )fikyec: Halid göriişür.kcn kabile efradt bir kalk.salar bile, g~e Avruoayı yal
İ~lam oldu. Fakat onun islamiyeti, uat karşısında; nız baıına yaşatamazlar. O takdirde 
bU: m~ad içindi. .N'itekinı di ·cth~l- _ Ne olur. 11~ olmaz. eski adavQt hatta kendi memleketlen'nde büyük 
dıgı halde biraderini yanh lıılla oldil- <>lki bk hadis ye..::se P. olur (tiye si- hiditeler beklemek pek de hatal: oJ-
l'en Medinelivi ;yakalıyarak öldiirdü Jahlaıımıştı. • mnz. 
ve kaçtı. Bu Murtat: ta; Mekkenin - Peki, '-lmanya ve ltalya, Eal-
fethi gilnii bir eğlence esnasında ve ~· Dc~le~ ve o~ra ·~A l~rmı t:rk et- kanlar, Karadeniz, Kafkas vesaire 
"arhog iken yakalanarak öldilrUldü. ııer. ~ nkat Halıd maıyetıne emır, V~l'- üzer inden bir yol açarak kendileri-

<\ bdtıllah ibni Sa'd: f}i v-e kabile efra~ı kamilen esir edil- n~ gıda , İptidai madde sahası ara-
Re~uH! Ekremin eski katibi ve üs- di ve 0 gece l~ir kaç yüz ~işi öldüı·iil- mak cihetine gidemezle~ mi ?. 

mnn ıbnı Affarlın siit k:ırcleşi.. füi. Bu sua.\:n cevabı, ~9yle olacaktır: 
Bu adam M r J l i l k R - Gidemezler •. Buna ne Rusya, 

. ~ . ·. ec ıne~ P 
1 

r ara 1 
• e- Hadise, derhal • Iekkeye haber ve- ne İngiltere, ne de o sahalardak ı" dev Ru)(i I•,krernın aleyhınde rasbge1e söy- • ı .. . .. · 

lemPğp bMlamıştı. BilYii'k peygam- rilmı§tı. Resulue'}<rem büyuk bır tee - Jetler müsaade veya müaamaha gÖs-
bPrin k"ndisitıe yazdırttı~. :vazıları siirc.ıl<:,ıpılmıştı. terehiHrler. Balkanlar veya yakın fllr 
tahrif edP.r VP. uradn burada: _ Ey:v.ah .. Njçitl bunu yapb? Ben kın emniye\i; macera dolu b ir tecrü-
.- 'Muhammed ne dediğini bilme,z ona. kabileyi islama davet et, kafi ... hevc bile aayanamaz. 

hır adamdır. Ben ne i tersem onu ya. Harbe girişro~ -demedim mi?. Çağırın lngiltere, bu ''aziyetten istifade et-
zarım; b Al" . me:ı'ni biline, belki de Amerikanın 

Dive cıöy}P.nirdi Jha.vet f nvası ana ıyJ.. dnba l!sasl ı v,. a.ı;keri müdahalesine 
mevdana ~ı'kmıs ~e kaemı t F k t Hazret Ali geldi. 1 hacet kalmadan dü~manlarına kuv-
'\f ekk" filden gidince. sflt l ka::ıe~i - Derhal şimdi. maktullerin diyeti vetli darbeler indirebilir ve harbin 
Hazreti Osmnnn o:ıs ~urdu: :verflmelidir. Bu j~i,'bitir de gel.. ömrünü kıcaltal>ilir. Fa kat tekrar e-

' delim : - ~\man. sen bilirı:ıin. Puthane ~ıkılmıştJ. F:t~at ı:e:;ulüek- . .. . • , 
ffazrı>t Osman J'YJa7.iv· rHic:finrlii :r.r l'd ib' . \ ' 1.d d 1 t Ortada henuz halledılmemı~ ve . · rem na ı ını e~ı e arı mış ı. d " b k ı k d ' · ı\vnı siitii almıc:ılardı. Va /\ntu!Jı:ıhın . . . . . ~ny.anı~ a ı§ arını en ısıne ce-

y:ıl·rle . k 1• . 1• 11. " ' - fk Hazret Alı, maktullerın dıyetını ver .. vırmış h r Fran&ız donanması mese-
• ı. Pnr ısırın eni\ ı ıvıııc <ıa {lt tr lt b'l f lı .. !" .. 11 l . d B r 

vnı:;tPrmisti Arıclı. onn tıl.ı:ırnk 1'1<>y,. ı vÇelln~rı e ~ ra~ ~~ın gfn u~u ~ t \r hesı. ":arı ır. u .~onanm~nın ihtimal 
f"ambPrin Jıtızur•ınıı o-ötllrrlfi PM·- h~"ır ı o~ ark, dıs alnı o.ımubş.ar. ı.d t. ~r~~l• .. o arak, du~man e!n~e düştüğü 

b ff . · . auıge gecesı, a m ar ua ır ca ıra goru ur.se, kıtalar ha:-bının makus 
,g-~m er, onu a :tmet< ~stemed ı. Cün hapsedilmişlerdi. bir şek il alması akla gelebileceği ,i
ku bu adam, dogrudan doğruya dini Menat puthanesini vıkmağa, Sa'cl hi, imhuı da ingiltereyı; Amerikan 
tezyif etmek istemiş~en<l'sine ~ÖY. e- ibni Zeyt memur edilmişti. Bu putha- donanmasının miizaharetini isteme. 
nt-nle,ri baska bir şekilde ~azati:ak ka Mek'k:eden yedi ınil esafede :~li. ğc icbar edebilir .• 
dar. kiistahlıkta bulunmuştu. Butta uthaneyi, bir hıkdeme ile hir de >,.merika, aadece donanma ve hava 
Nıh~yet merhameti galip ge di ve kadın bekliyordu. kuvvetleri ile t:>lsun harbe iştirak et-

af!ettı. Fakat bu af; hakikatte i~te- Hazareç, Ev kabileriyle Ga:-;~aniler se, herkea ııu kat'i hükmü verebilir: 
m~~·erek vuku bulmuştu. Ti~kim b\.r bu puta taparlardı. «Kıta!a:r hnbini, İngiltere ve d"in· 
muddet resulCiekremin gözüne bile - Deı•am eder.ek - va kazandı.» 

~iNİ 
A,yanın cenubi §arkisiııel büyük ~r l'll.rımacladır. ;Uu ~·arımada, ce

rrnpta Siyam körfezi ile Bengal körfezi arasında Malaga ynrımadasmı te~
·iJ eder ve Sumatra adasınd:t Malııga .boğazı ile ayrılır. Hindiçinin garp 
<ısmı Hindist.ına bağlı bir ingiliz ınüstemlckesiöir. Buraya Birm:tnya 
Burma) derler. Ortada Asyanın S\'rb:?şt hilkumell~ripd~n biri olan Si -
am krallığı bulunur. Fransız Hindiçinisl ark kısmındadır. Cenuba doğ

·u uzanan parça da ingilterenin himayesinde )falaya federatif hükılmet
eri ile hir ingil:z miistemlekes.i olan (Boğazlar idaresi • Straıt~ Settle -
nents) bulunur. ' 

Cenubi şarki .Asyanın Hind ve Çin gibi iki bi.i ·ük memleketi arasında 
ıulunan Hindiçini h.er ikisinin de tesiri altında kalmıştır . Halkın ~kse
iyeti Çinlidir. }'"'aknt dinleri ve lisanları Hindu tesir i ta§ır. Malaga ya
ımadasının daha e ki ve iptidai kavimlerinde bile bu hal gör illür. 
Fransız Hindiçinisini teşkil edep Tonkin, Annam, Laos ve Kamboç ara- f 

i"i hep Çin deni%fne bakar. '.Nufusu yirmi milyona ~~!aşır. ekser:yet 
lnnamlıdır. Bunlnr, Çinlilerden qaha kısa boylu, daha esmer ve biraz da 
nbeldirler. Çinliler gibi giyinirler. Evleri ekseriyetJe bir odadan ve bu

un onüne açılan geniş bir balkopdan ibarettir. Geceleri evin ön tarafı 
ambu dallan ve hasır perdelerle örter~er. lk!imi t ropikaldir. Senede iki 

--------,.......,.-----~~------

12,rrn 
12,35 
12,50 
14,00 
18,0Q_ 
18,05 
18,30 
19,1,0 
J.9,45 
20,90 
20,30 
2Q,i5 
21,00 
21,10 
21,30 
21,41> 
22,~W 
?? r.eı 
-~J'V 

Program 
Ajaııs hnberleri 
Müzik (Pi.) 
ıırnzik karışık mnzik (Pi.) 
Program 
Koro e erlerj (Pi.) 
Radyo caz orkestrası 
:Muzik (aJaturka) 
Ajans haberleri 
.Mtizil): fasıl heyeti 
Konuşma (umumi terbive) 
Zeybek havaları • 
l\Iuzik (alaturka) 
Serbest saat 
Konuşma (radyo gazetc~i) 
Radyo orkestrası 
Ajans hnlx?rlcri 
.Müzik (cazband Pl.) 

Kardeş \kardeşe! 

Liselerde kamplar cleY~~m ediyor. 
Bucadn Kültür JisP-sine giden bir ar
kadaşımız anlatıyor: 

- Kapıda asker elbic;eli, elinde si-
ah bir Türk genci nöbet bekliyordu. 
Kaınp komutanı yüzbaşı B. Refi Gü- lunu.rordu. 
m"ri görmek isrediğimi söyleyince po~-1 Bilhas~a atış muvaffakıyetleri '1 
ta vazife.i gören diğer bir genç içeı·i 95 nisbeti gibi bir seviyeye yüksel
haber gBturdü, biraz sonra Türk or-

1 miş'ld, çok mühimdir . Talebenin Bu
r1u unun her zabitindp, gördüğümüz öa - Tahtalıköy ve Buca - 1'oligon • 
.. ::?vazu ve nezaket içinde kamp ko-. rasıncla uzun yürüyüşler yaptıkları
mutanınn karşısında idim. Arka hah- nı. şimdiye kadar 55 kilometre yürü_ 
çedc henüz 18 yaşında bulunan ;genç- diiklerlni -OiişünUr~ck bunun manası
lerim!zin muntazam bölükler hal~de nı anlarız. 
f!c:ıteii'nıerı n. Vasıf Pek~oy ile basça- Eu yUrliyiislerde n kü ük .bir ~·ıı
vus B. Jfakkı Ôzsökmen idare~inde ranma ve zorluk görülmediğini de 
talim edh•orlardı. Ay:ık atışlar. si- bilha:;sa il~ve etmek lazımdır. l\f-l!ha 
lfı.hla birlikte heı• kumandanın sürat- rci'c- icabı da nazarı dikkate alına-
1c VP cok miikemrnel bir :;urette yeri- rnk inse maddelerinin zanıımrn a 
~" getirllmes! fevkaldde mükemmel yetfşememe~f gibi vaziyetler.e raA' • 
ıdlB"'lük k t men geneler fUtur getirmeden vazı-

0 H oml ut'~fnıl: d'kk t 1 x. felerfnl yapmış ve harp kabfliyetlerf-
- azıı·o , u e ( as, ı a • ı:;aga ! h fh . 

bak! n er c etce röstermişlerd ı r. Dett 
Konıuta!'ını ver<ll, mfi~t:ıkll Ihtiv{tt ve talimler genelkurmay başk\nlıtı

cı.uh~ylBrı kanın komrıtanı yüzbası nın programı dairesinde büyflk b!J' in 
'Rcfı GUneri '1.elAmladılar. t:zarnla :verine sretirilıniştir. Kamp ku 

Komutan : mandnmnı v~ damarlarında yOksek 
- Merhaba asker! Diye selam kan ta~ıyan Türk gencl~~ini ~öster-

ver<'!i. • rlikleri muvaffakıvetten dolaYI teb-
H ep bir ağızdan: rik ederiz. ~ · 

~----~--------c~-~Ba.---·~~~-

A m erik a silihlaniyor 
. 

670 harp gemisi ile 3000 tayyare 
• • ~ 1 

ve ayrıca tank lar yapılacak 
. Va~inglon, 23 ( A.A.) Me bu~n ,,.,... ayan meclial~ri adr büdceyt1 

aıt ~ır çok proj~lerle hazı f ... vkalitdC' nroJelc.ri tasvip 'P-tmit tir. Kongre 
1 m!lyP.r 676 m iyon do1aı-!,k fevkııIS.de m!lli miidafaa proj esini ka t'i 
:ıu.rett~ kibul etmi~tir. 

Bu kredi ile 67 harp zernfrı' inşa oJup~c"-.Jc 3000 aakPrİ tayyare ve 
3000 Rolhroyce motörü satın al ınacak ve bundan bat ka bir çok tank 
ve askeri levazım da yaptırı•acakbr. 

Diğer taraftan avan meclisi taı;v~' rttiğ ; bir kanun projı-,si ile dalga
lı borçların a7ami .haddbi 45 milyardan 49 n•:lyara c;ıknrmı$tJr. Bu 1 
kanunun projeııi ayrıca silah!~nrna pr(\gramuıın tahakkukuna aarfe
dilrr.ek Üzere hükumete ~eııelik bir m:lyar dolarlık vPrgi matrahları 
göstermektedir . 
Va~ing!on, 23 ( A.';-. ) - Müme~iller mediai milli müdafaaya mah

ııuıı h r mıl?'a!'" 77? ~ılyon ~.olar mum:an1 ta.hsi$at a ait k8r"lun lavihaşını 
kabul ctrnı~br. l.ayıha k at ı o lara]( kabul için senatoya verilm~ştir. 

- _of)(),._ _ _ _ 

Fran siı da · · SifJ.asi Tayinler 
Bordeaulis, 23 (A.A.) S:ofaret mü:steşar1 v,. harici" ~aletinde 

ser":is şefi olan Bay Pau l Boneour pt"k yakında mühim b~ iplomat:k 
vazıfe başına getirilecektir. Btı vazife için İcap eden muvafakat sim
diden talep edilnittir • .Sefaret müsteşllrı Bay Demargeris Chan~hal 
bat konsolosluğuna tayin edilmiştir. ' 

Gene ayni aefr.ret müsteşarı olan Bay İouguet Doparc ayni vazife ile 
Şhunaılcinge tayin edilınj.ştir, 

Vaziyeti hazıra hakkındaki/ aidit
li kon/ eranslara devam o/unu!Jo 

Trabzon, 23 (Hu:msl) - Rize me
busu B. Fuad Sirmen, dün ak~am 
'rrabzon hnlkevi salonunda (Vaziye
ti hazıra ve vazifemiz) mevzulu bir 
konferans vermiştir. Konferansta va 
li ve parti müfettişi buJ.unrnuşlardır. 

Malatya 23 (Hususi) - :\falatyada 
parti vilayet idare heyeti tarafından 
tertip Pclilen konferanslar, halkın 
bii.vük aJakasiyle karşılanmaktadır: 
Dün İsmetpaşa nahiyesinde parti 
lıaşknnı tarafından ver ilen konfe -

A lek sandr vapuru 
bombalandı 

ram~. ka labalık halk kütlel'li tara 
dan dinlenmiştir. Parti hatipleri. 
tün köylerde konferanslar verm 
tedir ler. 

Kayseri, 23 (Hususi) - Dün K y
ser i halkevj ~alonunda (paraşüt ve 
paraşütçülük) mevzulu bir koı e
rans verilmiş, binlerce halk tara ın
rlaıı dinlenmiştir. Konferans, hoı ır
lörlcrle bütün ~ehir halkına duyu ul~ 
mu tur. 

Iske _ deriyede 
aları11 Londra 23 (Radyo) - Hava::ı A.

1 jan ı Cezairdcn bildirivor : r • 

it I t .. r Kahıre, 23 (Radyo) - 1skcnde1 y~-
a yan ayyardcn, l unan b:tndıra- .de dün .s.nat 13 05 d r· a·· .. l 

Iı A~OO tonluk Alek:mndır Yapuruna . . ~ . e < or uncu a rm 
muvaffakıyetsizlilde neticelenen bir verılmıştır. $ehrın üzerine ge en al
faarmz yapmışlardır. tsveç banclıralı yan bombardıman tayyareleri, mu te! 
Elgo vapurunu cln bıı.tırmışlarclır. Bu lif mahallelere on bomba atmışla lır . 
vaµur mürettebatından 23 ki~i can Hasar azdır. On -evde car-\lar kırılrı~-
kurt~mııı sanclnlı ile Ceznir acıkl;ırıntln tıı·. ." 
denize dökiilmüşlerclir. · 1 

- ~- -

ILJ\N 
Bayındır Ticaret ve Sanayi 

odası dan: 

İyi neticeleri" Anlı::aradan döndü 
Rir Ha.ft ::ıcla nberl Ankaraaa bulu

nan vali 13. E tem ı'.ykut ~ehrlmize 
rlönmü~tyr . Vali, An~arada vilayete 
:ıit nı\lhteli! ~l~r,, i~ası.a yen ı yıl 
bü dcesil\in ta:-1diki hu~urnml a a laka
dn n~.~lte t!M}e t emas}anfa ul un

iyı netiçelerll! dönmli ştü r. 

----------* 
MACAR NAZIRI 

Belgrad. 23 (A.A.) - Macar dw
nomi nazırı ·Dr. Varga 3 gUn kalmak 
'üzere' bura~~ aelmi§tır: ... 

r. . . . 4 ' 
Kimyevi ve b-.kteri;y:olc:Vi rapor-

ları haiz yüzlerce aepedenJ,er.i aıh
hate faydal41:rı milc~rrep olvp İz
mir • Çefme fOHıSİ ilzerinde güzel 
manzaraşİyle meşhur . . 
Urla Malgac~ içmeleri 

AÇILDI 
Do1<tor; miiderri~ mer~um 1 

Bay 
Rafid Tahsjnin ttU~I~ M•ll'•~ iç
me ıuyu hakkınd,. Karli4p&tıo.,Ş.Urp 
'rudel Za{a auyuna ezber cihet rüç
handır. > buy~dukları bu au; mü-ı
min mide ve hevap tefennüçleri, 

~ter dalak ~~nd• 
müzmin aaf ra kesesi Ye aafra yol
la~• ;ıtih~larıt"ıdai • fr~ kum ve 
ta.ılar,nda, müzmin· inlp~a~d,., tİf 
manlık, nakria ve ~ haatahlda
rında, bafıraak, firit, sulucan, nı<ı
sane yolları ilah... Gibi • Miftye-ı.·i 
hastalıklarda seri v~ ~jfa bah' ol. 
duğu tecrübe ile sabittir. 

Urla Malgaca 
içmelerinde . . 

Mükemmel odaları havi b•vadar 
a\i2:el bir otel v.ı:~ır .. lçweler~ ge
lenlerin yiyece.k iht~açları rayet 
ehven olarak temin edilnıiftir. 

efa pirinç alınır. Biraz da çay ve tiltôn yetişir. Ormanlar i stifad~lidir. 
'ransızlar bu yarımadayı 1787 de işgale başlamışlardı. 

Bayındırın Hacı ekir malrnllesin -
de bjr yaka olmuştur. Mehmed oğlu 
Ahmed Biikmü ve karde~i AH Bük
mü Çobnnağıh mevkiinde :remiş top
larken kavgaya tutuşmuşlar, birbi
rine tabanca ve çifte tiifeğiyle ateş 
etmişlerdir. Ahmed göğc:Unden ağır, 
...\Jı de b:.ıldırmclan hafii suretle yn
ralanmışlardır. Yaralılar hastahane
ye kaldırılmıştı~-. 

Ba~ mdırda Mahmud Şevket paşa caddeşinde 2 numaralı mağazada he 
nevi ticaret emteası alım satımıylc iştigal eden ('Purgut Kutlusan) ın ti • 
~aret kanununun 42 inci maddesi mucibince sicili t icaretin 152 inci sayı
<ıına kayıt ve tcı.cil ı:!dildiği ilan olunur. 

içmelere uframak Uzere B&amıt
hane civarında Belediye aantra.\ sa-

• rajından her aaat batında 'hareket 



ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugün iki büyük film birden 

1 - TOSUN PASA 
Türkçe sözlü eşsiz komedi ~aheseri 
2 - CEZAYİR SEVDALARI 

Baş rolrl~: CHARLES BOYER 
Metro jurnalde en son harp haberleri 

Seanslar: Tosun Paşa: 2--5,30-9,30 da 
Cezayir Sev: 3,~0-7,30 

Yaz fiatleri. Koltuk 40 - balkon _ 30 - birinci 25 kuru~tur. 
Cumartesi ve pazar günleri 11,30 da hafta arası her gün 2 de ucuz 

halk seansı 
Fiatler kııltuk.25 ~ B~lkoll ZO - :Siı:inci,.lJ; 

• ·---..... DE 
lzmirin Balçov.ı Ağamemıiun ılıcala~ı 20 Hs. .. 
ziran 940 tarihinden itibaren açıldığ1nı mtilı-..' 
terem miişterilerine tebşir eder. 

. Beyhti.nc .. sı < 

'~-DtllİliaiıııiıııiiiıııiıRml;S;ıı•/ s.m .... -a.i ı.~ .... a .. r aıııiıtt111i'y.__l i 
;·· · ............ "''''' ........ ·····•••• ııı ,,,,,.,, ................................................. ;...... • 

!l zr' ir Le ı·azırn Amirfigi ilanlarıi 
. i 
ıt;ı~-i;;~';~;··~·~(~l~i~ii';;ı;;··~y;;;··k~'t,;~i~j~·~;;d;;;••••••••~••••••••tııeıı•••9"~ 

1 - lzmir MSl'MV, hariç Llrliklerlnhı (169000) kilo kuru ot !hti· 
y:ıcı kapalı zart usuliyle ekeiltmeğe konulmuştur. 

2 - İhalesi 4-'l'emmuz-940 pcr,embe rilnil ıııat 16,SO da Izm!rde 
kışlada fzmir levazım amlrlfğj satın alma komisyonunda yapı. 
Jacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı '7182) lira elli kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası -538- lira 69. kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek•'ltmeğe iştirak edecekler 24!l0 sayılı kanunun iki üçüncü 

maddelcriııdc ve şartnamesinde ya1.ılı ve"aiklcrlyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
. rnna vern.'~ bulunacaklardır. l!l 24 28 2 

İ~ levazım ftmirliği :atın alma komisyonundan: 

l - İzmir Mst. Mv. birlikler: i~in ordu tipi -60- adet çift atlı araba 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

!! - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 perşembe günil saat onda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı -7800. liradır. 
4 - Tem;nat ıl"ıh·e.kkata akcası - '585 - liradn·. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedjrler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve iiçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesaikleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
yona vermiş '>ulunacaklardır. lD 24 28 2 

iz mir levazım amirliği ıatın alma k omisyonun d a n : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. Birlikleri iç!n (45000) kilo koyun eti ka

palı zarfla sutın alınacaktır. 
2 - Koyun elinin beher kilosu (45) kuruştan (20250) lira b:çil -

miştir. 

ıı - İhalesi 6-7-940 tarih cumartesi günü saat 11 de Çanakkale 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat' evvel teminat akçaları olan -1518-
lira 75 kuruşla ihale kanununun 2: 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile bir!iktE1 komisrora müracaat etmeleri. 19 24 29 3 

İzmir levazım amirliii ıatın alma komisyonundan: 
1 - Manisa tilmen merkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan yiiz 

b"n kilo sığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 •alı günii saat ondadır. 
3 - Hepsinin tutarı 25 bin lira olup ilk teminatı J 875 liradır. 
4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle iha
le günü :Manisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

l;l 16 20 24 

İzmir levazım amirJİti ıatın a lma koıniayonundan: 
l - 14-5-940 günü talibi çıkmıyan gümüşsuyu hastanesinin aşağı

da yazılı iki kalem tavuk ve piliç 'le teklif edilen fiyatların 
pahalı görülen dört kalem' yiyecek maddesi tekrar kapalı zarf 
usuliyle satın alınmak üzere eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6-Temmuz-940 günü .,aat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb;lir . 
4 - İsteklilerin belli gün saat ona kadar teklif mektuplarını Fın

dıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Kilo Li. Kr. Li. Kr. 

Yoğurt 

Postazise süt 
Çiy süt 
Tavuk adet 
Piliç adet 

40.000 
40.000 
20.000 

2.000 
1.000 

8.000 00 
10.000 00 

3.000 00 
1.500 00 

500 00 

600 
750 
225 
112 

37 

00 
00 
00 
50 
50 

23.000 00 1724 00 
19 24 29 3 

fzmir levazım Amirliği aatın a lma komiıyonundan : 
1 - lımiı" Mst. Mv. merkez birliklerinin asgari 100 azami 400 

ton kara nakliyatı açık eksiltme suretiyle münakasaya kon -
muştur. 

2 - Ehiltmesi 5/temmuz/940 cuma günü saat 15 de kışlada iz-
m:r levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Tahmin edilen tutarı 1200 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası 90 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - htekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös -

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkateleriyle birlikte 'hale saatından evvel komisyona 

('A: A DOLU) 

lzmir 1-azım amirliği satın alma komi yonu ndan : 
1 - lzmir l\Ist. l\Iv. hariç birlikleri hayvanatının -190850- kilo kuru 

ot ihtyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - İhalesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat 16 da kışlada i7 -

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılaeaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı -8111- lira 13. kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası -608- lira 34. kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyond11 görlilebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesik:ı 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek8iltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün li 

maddelerinde ve şarlnmnesinde yazılı vesaikleri le teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
yona verııı'ş bulunacakllrdır. 19 24 28 2 

iz mir levazmı.' a,..'rliği - hn alma komiay9nundan: 
ı - Salihlide- bulurran birliklerin ..s~nelik ihtiyacı olan 16 bin kilo 

!!lğır ve keç! eti mukaveleye :bağlanacaktır. 
2 - Açık eksiltme suretiYle ihalesi 25-6-940 salı günü saat ondadır 
3 ~ He"))siniı1 tutarı 4 b.in lira olup ilk teminatı 300 liradır. 
4 - 1Steklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle 
ihale günü Manisa tlimen satın alma komisyonuna gelmeleri 

12 16 20 24 

l!ıimir levazfm'ktnirl iğl satın alm a komisyonundan ı 
1 - İzmir Mst. Mv. birlikleri için -'10- takım çift atlı aı·aba koşu -

mu ile dört takım tek atlı araba ko umu açık .eksfltme suretiy. 
le münakasaya konulmuştur. 

' 2 - Bksiltmesl 4-'l'emmuz-940 perşembe ,günü şaat on otuzda kış
lada lzmir levaaım aınirliği ~atın a.lın;ı. kop1isyonuııdtı yııpıla -

• caktı~. 
3 - •rahmin ·edilen tutarı -4160- lfradır. 

4 .-.' Tsm!natı mUNakkate akçası 312 liradır. 
15 ...; Şart11amesl h&r ıriln lcomiayonda görUleblllr. 
6 ·- İstekliler ticaret odasmda kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecb urlyetindedlTler. 
7 - Ek~ııtme&"e lttlrak edecekler 2490 sayılı kıı unun ikf ve UçüncU 

madclelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
mııvakkataleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisy.ona 
mllracaatları. 19 24 28 2 

lzrn:r levazım amirliğ i aatın alnu1. komi~yonundan: 
1 - Menemen birlikleri için scn~lik ;htiyacrı olıın 60 bin kilo sığır 

ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-5-!140 m'ı giinii ııat onda yapıla -

caktır. 

3 - Heps.nin tutarı 20 bin ilk len:ina'ı 151\0 liradır . 
4 İstek! !erin ilk teminat makbuz vo meUuı:ılariyle 2490 sa • 

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika.lariyle 
Manisa tümen satın almıı komi~)·-0ııuna ıniiracaalları. 

13 17 20 23 
' ' 1zmlr levazım amirliğf aatm alma komiıyonundan: 
1 - Kırkağaç b'rlikleri senelik ihtiyacı icin SQ bin kilo sığır ve 

keçi eti mukaveleye bağlaııaer.k ır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 •ı<lı günü saat onda yapıla 

caktır. 

2 - lfopsinin tutarı 20 bin lira ve ilk teminatı 1500 liradır. 
of - İsteklilerin ilk tem'nat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı 

- kanunun iki ve Uçiincü maddelerinde yazılı vcsikalariyJe Ma
lli'a tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

ti r;~ıir fc•azım f ~rliği sa tın a lma ' :omiayonundan: -
1 - 16330 kilo tereyağı alınacakhr. Pa:ı:arhklll eluiltmeai Z6-6-S40 

çar tamba günü ıaat 14 le Tophane.le l ata nbul levazım amir· 
!iği satın alma komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Behe r k ilosunun f iati 115 kuru t olup t ik temina h 1408 lira 46 
kuruflu r. 

3 - Şartname•i her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin k anuni vesikala r iyle belli saatte komiıyona mür a . 

caatları. 2336 

SAHIFI': 3 

1 DEVLET DEM!RYOLLARlNDAl\J I _ 
ııkara·lzmir Yolcu miiııase

batında değ:şiklr·k 
Devlet demir11ol~rı inci işi.etme müdürlilğündeıı: 
Halen Ankara - Alaşehir - İzmir arasında her gün olan do,ğru yolcu mü

nasebatı haftada üç_ güne indirilecek buna mukabil haftada dört gün Af
yon - Karakuyu yolu üzerinden Ankara - İzmir arasında doğru yolcu ya
t.aklı ve yeınekli servisi ihdas edilecelt!;ir. 

Bu trenler sah, perşembe, pazar günleri Ankııradan Dasmahnncye: 
Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri Basmah:ıneden Ankar:ıya müteka

bilen ve Pazartesi, Çarşııma, Cuma, C'umarle'i giinleri Ankaradan . Al
saneağa (Karakuyu yolu ile) 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri Alsanc:ıktan Ankar:ıya 
(Karakuyu yolu ile) seyrüsefer edecektir. 

Yeni ihdas edilen bu servis 23 6 940 tarihinde Anktımdaıı BaRmaha
neye, 24 / 61940 tarihinde de Ankaradan Alsancağa ,.e mütcka\ıilcn 

26/ 6/940 tarihinde :ıJasmahane ve Alsancaktan Ankaraya hareket etmek 
üzere lı,ıı.şhyacaktır. 

Fazla tafsilatın istaşyoplardan alınması muhterem halka ilan olunur. 

;; 
23 24 2363 

'Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Tir.e belediye reisliğinden!: 
1 ~ llolediyel)l!z müesaes~~l elektirik santralı ile mezbaha ve ölü 

~;ıkh~·ıı otomobillerinin l94.0 mııli yılına ııit ınııvaddı müşteile, yağ ve 
•topi lhtfyııoatı 11!/6/040 ~rjpjnden 9171040 taı·ihiııe !rnı:!~r ;n siln ınilc\· 
ıletle ~-• :)capalı zıırt uJulü Üi eks!ltıµeye konulınuttıır, 

2 ~· Eksiltmeye ~onıılan ihti;vacııtın; 
Muhammeıı,. bedelleri Miktarı 

Lr, Kr. 
12820 00 

1081 00 
1050. 00 

42 48 
75 00 

77 ton 
4.50 • 
s • 

177 kilo 
100 kilo 
---

Cins!Prl 

Mazot 
8 ve 4 sıfır m;ıkina ;vatı 
Benzin 
Gaz 
Stopi 

14522 48 Yekfin 
3 - İhalesi 2 7 /940 sah günü saat on be~te yapılacak olan işbu ek

'il.tmoniı1 umumi ve fenni şarln3meleriyle mukavelename projesini ırör
mek \C becjclsiz olarak almak istlyenlerin eksiltme müddeti içinde her gün 
belediyemize müracaat etmel~ri ve eksiltmeye gireceklerin de 2·190 sayı
lı kanıııı ve şartnamesi tarifatınr. göre tanzim edecekleri teklifnamelerini 
2. 7 94 , ı;lı ıı;i.inü ıı.aıı.L on, dif·de kadar makbuz mukabilinde belediyemize 
tevdi eylemeleri lüzumu ilan oiııııur. • 18 23 2256 

'ıst~nliul be!ediyes·nden: 
Mezbaha et nakliyatı işinde kul !anılmak üzere lüzumu olan 14 

adet iki tonluk uuın ve &Jtı ı:det bir buçuk tonluk kırn motörlü kam
yon şasesi kanalı zarf ıısuliyle eks:Itmeye konulmuştur. 

l\1ecmuunun tahmin lıedrli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 !iradı~. 
Şartname 1'11 kurllt :nııkabilir,de fen işleri müdürlüğünden alınacak

tır. 

İlıale 27-6·!1•1) p\ı-~~mbe ı:ünü saat 15 te daimi encümende yapıla
~aktır. 

Taliplerin ilk fiımiıı"tı makbuz veya mektuplan O·W yılına ait tica
ret odası vesikalar;yie l.a~!fatı kanuniye çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektnplarllıı ihale ;;-um. saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri. ~2 15 19 24 4817-21080 

lnhisar1a;r.lar umun1 miidürlüğün
den: 

Kırkağaç icra Memuı-luğundan: 
Rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip taleplerinde ödeme emri 

1 ~ K~şif, şartııame ve planı mucibiJlce idı,r-~mi1.in Ankara umum 

1 müdürlük inası bahçesinin yollan v~ lesi<alı işi kapalı zarf usul!le ekşi't
m~ye kon:nuştur. 1 - Alacaklının veya vekilinin ) Kırkağacın Sarı ağa mahallesinden 

isim, şöhret ve ikametgahı) İsmail oğlu Ahmed Nuri Ayral 
2 - Borçlunun veya kanuni mü•) Kırkağacın Musalar mtıhallesitıden 

messilinin isim, şöhret ve ) 1 'mail kızı Hamide Davaz 
ikametgahı 

3 - Alacağın Türk parasiyle tu-) (50) Eili liradır. 
tarı . faiz miktarı ve İşl2-) 
meğe başladığı gün 

4 - Borç senedi ve tarihi ve ta-) 
ahhüdün sebebi 

r; - Merhunun ne olduğu 
6 - Y!erhun üçüncü şahıs tara-) 

rafından verilmiş veya re-) 
hinin mülkiyeti üçüncü şa-) 

20 31940 tarih ve (2) No. lu ipot€l. 
li borç senedi. 
Ev 

hısa geçmiş fae ismi. 
İşbu emrin tebliğ tarihinden (gayri menkul rehinde ise 30) gün içinde 

borcu ödemeniz ve takip talebine karşı bir itira'zınız varsa tebliğ tarihin
den itibaren on gün içinde bu itiraunızı istida ile veya ifahen icra daire
sine bildirip bedava vesika almanız lazımdır. Bu müddet zarfında itiraz 
etmeniz veya (gayri menlı.ulde 30) gün içinde borcu ödemezseniz rehinin 
satılacağı ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 148 inci maddesi mu. 
cibince keyfiyet ilan olunur. 

lnhisar1ar umum müdürlüğünden 
l - · Mevcud fenni şartnamesi veya taliplerin teklif edecekleri nü

muneler mucibince 100 kiloluk tuz çuvalı pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 25-VI-940 salı günü saat 14 te istanbulda Kabataş
ta levazım ve mübayaat •şubesindeki alım kom ,syonıında ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin pazarlık için ta,·in olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiat üır.erinden yüzde 7,5 güv~nme paralariyle ve nü
muneleriyle birlikte mezlrur komi~yona müracaatları ·ıan olu-
nur. 18 19 22 24 4046-225& 

Dev~et Den:zyolfarı iş!etıne umuın 
müdürlüğü lzmir şubesi müdür:ü- 1 

ğünden: 
İzmiı körfezi dahilinde çalışan Bayraklı, Sur, ve EfeH vapurlarının bü

feleri 941 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık ar
tırmaya konulmuştur. Mezkur büfelerin 940 yılı aylık 17,5 liradır. 

Muvakkat teminet akçası 14,4.1 liradır. İhale muamelesi devlet deniz
rollar• işletme umtrrn müdürlüğü İzmir şubesi binasında komisyon huzn-ı 
runda 4 1 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on beşte yapı
l:ıcaktır. 

Şartnamc•i komisyondan parasız olarak verilir. Taliplerin tayin edi
len gün ve snatta kanunun emrettiği vesaik ile birlikte w.i.ix;)l;aatları ilan 

nlunur. 20 24 2315 

2 - Ke~i{ beQeli 11019.30 lira muvakkat teminatı 826.45 liradır. . . . . . 
3 - Ei<Siltme 51\'II 940 cuma gün(i saat oıı be le istanbulda Kaba-

taşta •~nııım ve mübayaat şubesindeki alım komisycmıııda yapılacaktır. 
4 - 'hrinam11 "zü geçen levazım. eube ·i veznesinden ve İzmir An

kara O,,: müdürlüklerinden 55 kuruşa alınabilir. 
5 - ;\I•lnaka"aya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanun! ve

:-:~= 'k:..? , 7,3 güvenme: para!-lı rnc-tkbuzu veya lıaııka. tcl··1in:tt mektubunu ve 
;arlııamc.,iniıı F fıkrasında yazılı vesaiki ihtivn edecek kıı!)alı zarflarını 

;hı>IP ı:lmii d.siltme saatından bir saat ev\·e!ine kad•n f'aat on dörde ka
l:ır mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukalıilinde vermeleri !il -
ıımdır. 20 22 24 26 4075 2258 

~~~~~~~~~~~~~~~----~-~----~~~ 

Açık eksiltme ilanı 
Tire be!ed •. : e r ~isliğinden: 
1 -- BelccjiyeJT\IZ lıosl.ahan~>inin 1940 mali yılına ait ve 1598 lira ~::; 

knrıı' rnulıaınıurn bt>delli 133 kalem aliitı tıbbiye ve mualece ihtiyacatı 
12 6;!l40 tarI!ıinden 2 7 / 940 t;ıı·ihine kadar 21 gün müddetle açık ek
>iltmeye konulmuştur. 

2 - Şanıııımc ve müfrecla• li$tesiııi görmek ve bocklsiz olarak almak 
ıstiyel!l,rin eksiltme müddeti i~inde belediyemiw müracaat etmeleri la
zımdır. 

!) - htcklilerin yüzde 7,50 ııisbetindcki nıu\·ukkat teminat ak·~'.ı'\ı 
-ve 1940 t>ıkviın vılına :ıit ticaret odası kayıt \'e tescil Vel'ikaları ile l>ir!ik
~e 217 040 tarihine raslıyan E«~• r:linü saat on dörtle lıeLodiyemiz daimi 
.. ncüın~nine müracaatları lü~umu iliin olunur. 18 23 2257 . . 

Sılıhat Vekiletinirı ruhsatını haiz. 

KAŞE 
Şiddetli BAŞ, DIŞ. airıların ı , 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 

ALGINLIGINA 
ROMA TIZMA sancılarını, SiNiR, 
rahahı;ı:lıklarıın derhal geçirir 
Kartı ın.üeuir ilaçtır. 

icabında günde 1-3 kaıe alınır. 
Her eczanede bulunur. 
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SAHiFE 4 - - - (ANAD6ı..U)' 24 Haziran 1940 Pazarteti -

lngiliz Tayyareleri Akınlarına Devamda 
Almanyanın Bir Çok üsleri Dün Ve Evvelki Gün, 

Bombalanarak Harabezare Çevrilmiştir 
Şarki Afrikadaki ltalyan Kışlalarına Da Muvaffakiyetli Akınlar Yapılmıştır. Almanyada Mühimmat 

Ve Cephane Yüklü Altı Tren imha Ve Hava Üslerindeki Alman Tayyareleri Tahrip Edilmiştir . ·ı 
Londra, 23 (Radyo) - Kahireden yare üslerine taarruz edilmiş, yerdeki martesi gecesi, ingiliz ağır bombardı- İngiliz tayyareleri dün gündüz Al - müştilr. Bunlardan birinin müretteba- mıştır. Bombardıman tayyarelerıflll3 bildirildiğine göre, İtalyanların Trab- tayyareler tahrip olunmuştur. man tayyareleri, Almanya toprakları manyanın batı şimalinde istikşaflarda tı esir edilmiş, diğerinin mürettebatı Doirdavadaki tayyare meydanın 

!us.tak~ meşhur Tobruk üssü, dün. in- Eritre müstemlekesinde Ma~akada üzerinde u~rak .Buti~gen, R?tem?org, bulunmuş ve iki benzin ~s~iye f~bri- ölm~ştür. Hücumlar pek az hasarı hilcum ederek bir tayyare yaknıısiar. 
gilız agır bombardıman tayyareler. ta- bulunan tayyare meydanına bır kere Kassel, şehırlerındekı askerı tesısatı, kasını bombardıman etmıştır. Butiln mucıp olmuştur. . .• . . • .ıardır. 
rafından iki kerre daha şiddetle bom- daha taarruz edilmiş ve milhim tahri. petrol ve levazım depolarını, tayyare tayyarelerimiz salimen üslerine dön- Kahire, 23 (A.A.) - Röyter bildi- bır dıgerını de ha.sara ugratıı:ıı, ıniarl 
bardıman edilmişt~r: Limanda bul.u - bat vücude getirilmişt!r. . fa~rika~arını şiddetle 1:>ombardıman e~ müşler~ir: Dü.n gece bombardıman tay riyor: Sudanda muhtelıf. hava hücU vaM 
nan bir harp gemısıne bombalar ısa- İtalyan tayyarelerı Malta ıızerıne mışlerdır. Bremendekı tayyare fabrı- yarelerımız şımal ve batı Almanyası Hava nezaretinin tebliği: yapılmıştır. Habeşıstanda Asos ·ııııiş 
bet etmiştir. İtalyan avcı tayyareleri bir taarruz yamışlarsa da hasar ika kasına büyük bombalar lMbet ettiril- üzerinde daha geniş bir bölge üzerin- Dün 3 motörlü bir italyan tayyaresi askeri tecemmülere hücum ~~detli 
ingiliz bombardıman tayyarelerine hü- edememişlerdir. miştir. Muhtelif yerlerde bir çok pet- de harekatta bulunarak çok ehemmi- Malta açıklarında bir harp tayyare- ve hava dafi bataryalarının şı . "ili< 
cum etmişlerse de cereyan eden hava İtalyan Somalisi cenubundan tııar- rol depolarına, demiryollarına, Hano- yetli askeri hedeflere hitcum etmişler- mizin hücumuna uğramıştır. Şiddetli ateşine rağmen bir kışlaya bO.h!i· 
muharebesi neticesinde bi~ italyan tay ruza geçen İngiliz kuvvetleri, kendile- ver tayyare meydanına büyük bomba- dir. • bir muharebeden sonra italyan tay- zararlar verilmiştir. Bütün bu. ıBYi 
yaresi düşürülmüş, birİ•ı kaçmağa rine faik italyan kuvvetlerini kaçır - !ar atılmıştır. yaresi ikiye bölünmüş ve denize düş- cumlar bir tek ingiliz tayyaresı 
mecbur edilmiştir. Tobruk üzerinde mışlardır. Bu surtele bir miktar arazi Bu limanda bulunan Alman deniz va 2 tayyaremiz dönmemiştir. Keşif müştilr. İtalya şarki Afrikası üzerin- edilmeden yapılmıştır. ' 
italyan ve ingiliz avcı tayyareleri ara- elde edilmiştir. Hudud boylarında bu- sıtaları tahrip edilmiştir. İngiliz tay- tayyarelerimizden biri bugün şimal de- de muvaffakıyetli istikşaflar yapıla- . I"Jn 
sında vukubulan bir hava muharebe · lunan yerli italyan askerleri, ingiliz yareleri Almanların cephane ve mü- nizinde düşmanın büyük bir iaşe gemi- rak kıymetli malı1mat elde edilmiş.. Dün e•ir edildiği bildirilen ıta ·Jc~· 
sinde bir italyan tayyareai düşürülmüş kuvvetleri hücum edince silahlarını himmat yilklil altı trenini imha etmi!I- sine taarruz etmiştir. tir. denizaltısı zaptedilirken Aden tle· 
birisi de ağır surette hasara uğratıl - kullanmıyarak kaçmaktadırlar:. !erdir. . . Cibuti, 23 (A.A.) - Cibuti~e .Y_apı- "!anda tayyareleri ?~hrire.~.uvve bU· 
mı~tır. Londra, 23 (Radyo) - İngılız bava Londra., 23 (A.A.) - İngılız hava lan hava hücumları esnasında ıkı :tal. Maccaca karşı yapılan hücumda rı ile muvaffakıyetlı ış bırlıgındP 

İtalyanların Eladen ve Elgubi tay- nezaretinin tebliğ ettiğine göre cu - nezaretinden tebliğ edilmiştir: yan bombardıman tayyaresi düşürül- mevziler üzerine tam isabetler yapıl Junmuştur. ,__.... 

Aimanlar Büyük Britanya ipek Kozası ŞarkiHindistanda 
Bir ltalyan tahtelba- Norveçte mebus se-

hiri batırıldı :f'çimiyaptırıyorlar S d 20 b" t · ı 30 bin 
Londra, 23 (Radyo) - İngiliz a - Stokholm, 23 (Radyo) - Alman- Borsada, Ada pazarında 3 satış tarım ene e . ın ~v~are 1 e. 

nıirallık dairesi bu akşam neşrettiği !ar, Norveçte mebus intihabatı için K f f t t t kt 
bir tebliğde şarki Hindistanda başku- tertibat almıslardır. Söylendiğine gö- 00perati i teşkil edildi pi 0 ye iŞ JreCe .Jr . . . tir 
mandan emrindeki İngiliz deniz kuv - re, Almanların arzusu dahilinde bir .. · . . . Londra, 23 (Rndyo) _ İngiltere bir tan-nre m{'ktelıı teıııs edılro.ış re 
vetleri tarafından bir italyan denizal. parlamento vücude getirilecektir. Ankara, 23 (Hususi muhabırımız - ya 75 kuruştan vermıştır. Hatayda h . . . · b. ta u. ·ı otuz bin flu mektnplerden senede kırk bıJI . 
tısının batırıldığı bildirilmiştir. * den) - Ticaret vekaleti 1040 senesi normalden aşağı fiyata, 35. 40 kuru- ~1

1 ~e~\:t1:.mı ~n .. YY ,~:,\,e tertibat A--u,traı~:a talimg~hlarmda:ı da ~ b'~ * ipek kozası istihsalatının artırılması şa satılan ipek kozası, birliğin teşeb- P
1
1 0 /? ış ırnıe ıçın ~- · · • piİ ıt cık'ıcakt ır l tal ya sefiri ve ipeğin değerine satılması için teş- bUsiyle derhal yetmiş kuruşa yüksel- a ınBış 11

• .. • beti K 1 d· v. üz on . ' · ' . in giliz Kabin esi kilat vücude getirilmesinı muvafık tilmiş, Antalya ve Ege mıntakalarında l1 munasc (' aııacıa .ı 

2 b k t 
Ü k Mısırı terketti görAmdüş, bu mdaksadla Bursa, Bilecik, birlik tarafından koza mübayaasına M ~K-----ıo-... /---- k k of 

uçu saa muza e- . ve apazann a üç tarım satış koo - başlanmıştır. 1 mparatorlu onuşu!J 
Ka~ı~e, 23 .<Radyo) - İtalyan.ın .bu- peratifi teşkil edilmiştir. Bunların mer Bursa, Bilecik ve Adapazarında da JSJr ra 1 

rede bulundu ra sefırı bugün Mı~ı~ı terk etmıştır. kez birliği Bursada olacaktır. Birlik birlik tarafından koza mübayaa edile- -Battarafı 1 nci Sahifede-- . 

1 . . Mısırın Roma sefırı de bugiln, yarın ilk iş olarak tohum tevzi işini ele al- cek, normalden aşağı fiyat düşüklükle. Kabinenin isti/asını miiteakıben bir tebliğ ne~retıııiştır· 
k ~nd~ab 23 (!a~y~) kl"~gı~~ ~a? yola çıkacaktır. mış, 100 - 150 kuruş olan ipek böceği riııe meydan verilmemek için tedbirler kabul etti Bu tebliğde, Fraıısada düşman111 re· 

8 ınesı, ı_ı ~a a ev a a e ır ıç 1• *- - tohumu ortaklarına doğrudan doğrıı. alınacaktır. ı· nıer 
ma akdetmıştır. Londra, 23 (Radyo) _ Rörter A- !inde bulunan rac~yoları. din ;ye• bıı 

Fransa ve Almanya arasında imza La val D 1 T jansının Kahire muhabiri, :\fısır kralı ağır cezalıır tertıp edılec~gı ',e rııı 
edilen ve öğrenilen mütareke şartları ev et tiyatrosu icaret Vekili Faruk, Ali Mahir paşa kabinesinin is- radyoların haberlerini yayan 9 

üzerinde müzakereler cereyan etmiş- Başvekalet muavini oldu tifasını kabul etmiştir. Hiikıimct, ye- ida~ olunacakları bildirilmckteclir· 
tir. Müzakereler iki buçuk saat sürmüş . Ankaraya Jo''nu"yor ~i kabine teşekkül edinc~ye kadar va- (AA) H 
tür. Bordo, 23 (Radyo) - Ayan aza. S , k l "' Beyrut, 23 . · - ava•: ·r an at ar arının İstanbul, 23 (Telefonla) -Bı·r kaç zifeye devam edecektir. " J k tt üku d Ne bı ----* sından sabık başvekil Lava!. başveka- Yo.ı:i kabinenin, bir teme•kü-: knbi. ,,,eme e e s n var ır. I· 

M• 'T' [ .. - Jet muavini ve Bordo belediye reisi temsilleri gündenberi burada bulunmakta olan nesi olacağı söyleniyor. hadise, ne bir nümayiş olmuştur. ··b 
ıron ı ay or aS{ır Marke de devlet nazırı olmuşlardır. Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğl u, Krııl, a)·an ve mebu~an reis'.eri 

1
.1L talya harbe girdiği zaman yalnız LO 

h İstanbul, 23 (Telefonla ) - Dev- bugün de bazı tetkiklerde bulunmuş- ' ı 9P asta Kompiqen ormanında Jet tiyatroııu sanatk&rları Ankara - tur. Vekil, yarın Ankaraya dönecek- e"ki nazırlHı \'ı! Nahas pıı~a~ 1 kabul !anlılar, Suriyeliler arasında ita y•O 
da temsillerini verdiler. Temsillerde rr ederek konuşmuştur. ajanı olduklarından şüph e edilen ' 

Roma, 2:; (Radyo) - Amerika- -Baıtarafı 1 nci Sahifede-- ı · ----·k---- k ı··,ı· tevkif edilmi•tir. Mili", •ef}rr· 
n~nVatikan mümessili. Miron 1:'a::;lor reke imza edildi. Vekillerle pek çok davetli vardı. - ---·*---- v " ' ' M 
agır. hastadır. z:v~sı, tayyare ıle A- Bu, son derece heyecanlı bir an ol- Sanatkarlar, yakında l:faraya da R J • • n.Ömür muhtekir/eri den bir çoğu davalarının bizim ~ 
merıkada_n_g_eı_m_ı_ş;;.· du. İlk defa Fransızlar imza ettiler. gelerek temsiller vereceklerdir . Oman ya e ÇiSi İstanbul, 23 (Telefonla) - Van- ~f~~~~~d~~şterek olduğunu beı·~ 

Sonra Kaytel, Alman ve Fransız as- ----*·---- Ankara yolunda d~rze kömür deposu sahipleri, ihtı-
Rus- Fin müzakereleri kerlerinden vatani vazifelerini öder- /ktısad Vekili kar yaptıklarından clolayı bugün ad- Saygon, (Çin Hindinde) 23 (Rad: 

ken ölmilş olanları tazimle andı. Bir İstanbul, 23 (Telefonla) - Ro- !iyeye verilmişlerdir. .vo) _ Aralarnda bir çok eski muh~ . 
. M.o_s.kova .. 2~ (R. adyo) - Sovyetler dakika saygı ile sükut edildı·. Saat ZongulJakta manyanın Ankara bü ··k ı ·ı··· 1 

B 1 F 1- d uı yu e çı ıgıne Mıalı'ye r Tekı'lı' lstanbulda ripler de bulunan halk, ingiliz koıı>'. ı ır ıgı • ın an ıya arasında ekono 19,06 da general Kaytel mütareke- tayin edilmiş olan Kruçesku, bugün Y 4 loshanesi önünde teıahilrat yaparak:•. 
mik müzakereler için bir Fin eko- nin imza edildı·g·ı·n 1• Hı·tıer' e telefonla İstanbul, 23 (Telefonla) - İktı- Bük t h · · ı · tir B k 1 "' reş en şe r.mıze ge mış . üyü stanbul, 23 (Telefonla) _ Maıı·- giltcre ile birlikte Fransanın hıın:f nomik heyeti, Moskovaya gelmi•tir. bildirdi. sad Vekili B. Hüsnü Çakır, tetkikat el•ı· d h ı A k h k t • ~' er a n araya are e et- ye Vekili B. Fu.ad Ag"ralı, bugu··n devam etmesini istemiş ve buna d~' için Zonguldağa gitmiştir. · f 

mış ır. Ankaradan gelmiştir. Fransız hükumetine bir mesap göll' 

RESMİ HARP TEBLİGLERİ 
Fransız Tebliği 

Bordo, 23 (A.A.) - Fransız sabah !arda italyan hücumları devam ediyor. 
tebliği: Bu hücumları, mukavemet mevzileri • 

Almanların aşağı Loirein cenubun- miz karşısında her noktada püskürt • 
da dün akşam bildirilen tazyiki Roche- tük. 
fort istikametinde fazlalaşmıştır. Alp-

ltalyan Resmi Tebliği 
İtalyada bir mahal, 23 (A.A) - !arak cereyan etmiştir. Tayyareleri • 

Umumi karargah tebliğ ediyor: miz düşmanın tanklarına ve gurupla-
Tayyarelerimiz Akdenizin bütün rına karşı büyük bir faaliyet göstermiş 

SON DAKİKA~-. ' . '•' 

General Degolün 
Londrada Milli Fransız Komitesi 

lngiltere Bordo hükumetini 

Mesajı 
Teşki l Edildi. 
tanımıyor 

mıntakalarında hareketlerine devam tir. Düşmanın büyük bir 4 motörlü 
etmişlerdir. 21 haziran gecesi tayyare tayyaresi düşürülmüştür. G ı D 1 •• d d ı ' 
dafi bataryalarının şiddetli mukaveme Şarki Afrikada somali dafi batar- enera ego u tar e ı· 
tine rağmen iskenderiye üssü bahrisi yalarımız bir ingiliz tayyaresini alev- y O r ar e 
bombardıman edilmiştir. Bizerte üs- !er içinde yere düşürmüşlerdir. Düş • . 
sülharekesine taarruz olunmuştur. Ha- man Trapani şehrini bombardıman Londra, 23 (Radyo) - Genemi De- mumaıleyh hakkında icabında daha a- kumet olarak tanııımıyncağı vo hüı 
vanın fena olmasına rağmen garbi Ak- etmiş \'e münhasıran hususi mesken- gol, bu akşam radyoda Fransız milleti. ğır hükümler vermek selahiyetinin har Fransız milletini temsil eden milli 
ıienizde bu denizin bütün havzalarına !ere endahtta bulunmuştur. ne hitaben tekrar bir m2saj vermiş VE b.iye nezaretine verildiği 'ıilrlirilmiş - Fransız komitesini tanıdığı ilan erli! • 
şamil olan keşif tayyarelerimiz tara - Yirmi ölü, otuz yaralı vardır. Bun- Bordo hükumetinin düşmanın tesiri al tır. miştir. 
fından .taras~ut edilmekte bulunan se- !arın arasında kadınlar ve çocuklar da tında bulunduğunu bildirdikten sonra u.ındra, ~3 \Radyo_) ~ Hük~met, . Londra, 23 (Radyo) _ Bugün öi!
fer ~alındekı dü~man gemilerine ıeti- vardır. Yalnız üç tanesi askerdir. Avcı mücadeleye devam etmek ve Fransız bugun re~mı bır teblığ neşretmış ve leden •oııra intişar eden resmi ııır me-
şıl.m~ş ve bu gemıler bombardıman edil tayyarelerimiz dü•man tayyarelerini milletini temsil eylemek üzere Londra B.~~do.~akı Fransız hükumetinin, ver. sajQa, yolda bulunmakta olan l>ilumum 
mıştır. Bir İtalyan tayyaresi ilssillha. vakalamış ve bu;Iardan ikisini dil • da milli Fransz komitesi teşkil edil - dıg! sozıl tutmıyarak d.~~:ııar.la mün - J'.'ransız vapu~larının, derlıai İngiliz 
rekesine dönmemiştir. .;ürmüştür. diğini söylemiştir. ferıd sulha karar verdıgı'!dcn, bugün- Iımanlarına gıtmeleri lüzumu Lildiril-

Şimali Afrikada hareket lehimize o- General Degol, milli FrııMız komite. den itibaren İngilterece meşru bir hü- mi~tir. 1 
Alman Teblig" i sinin, ~ngiltere ile birlikte sonu_~a. ka-

Italyan limanları dar mücadeleye devam edecegını ve 
Führerin umumi karargahı 23 (A. !inde bulunan muttis kıtası dün zap- komiteyi teşkil eden vatanperverler 

A) - AI11'.~'.1 orduları başkumandan- ledilmiştir. Hala mukavemet eden yal- listesinin yakında intişar edeceğini, 
lıgının te~lıgı: .• . . . . . . . . nız Alsahede ve Lorainede Maginot serbest ve meşru bir Fransız hükilme-

Arrı bır teblı!l" ıle bıldırıldığı gıbı hattının bazı kısımlan ile Vosgeslerde ti teşkil edilinceye kadar vaziyeti ida- s· ·ı d F . 
Elsase Lorendekı muharebe muha~a. • irtibatı kesilmiş müfrezelerdir. Bu mu re edecek olan milli fransız komitesi JCJ ya a aSJ ranSJZ tayyareleri ta• 
rad'.' buluna!! Fransı~ kuvv7tlerının kavemet te az zamanda kırılacaktır. ne bütün milletin itimad edeceğinden 
t~slım ?luşu ıle 22 haııranda bıtmiştir. Atlantik sahillerinde seyyar müfreze- emin bulunduğunu ilave eylemi~ ve ~u rafından bombardıman 
Şıddetlı muharebelerden sonra kahra- ler Rochelle mıntakasına kadar ilerle- cümlelerle mesajını bitirmiştir: edildi 
ma.n ~ıta!.arın~ız azim.ka.'. ve ce.su: ~ef- ınişlerdir. - Milli komite, işgal haricınde kal- Londra, 23 (Radyo) _ Cezavir 
lerımız ~umulü çok b,uyuk yenı bır za- Saint Nazaire harp limanı işgal e. mış olan bütün Fransanın kuvvetleri- Fransız karargahının bildirdiğine ·gö 
fe.r ~aha kazanarak. 1'.ran,ız ordusunun dilmiştir. Zapt.edilen külliyetli ganaim ni idare edecektir. harp fransız mille re, şimali Afrikada italyan orduHi\·le 
butun mukavemetını _m,uhafaza. eden arasında vapurlara tahmil edilmekte ti için kaybolmuş değildir. fransa mü Fransız ordusu arasında şiddetli ç·ar
~?n gurubunu da maglup etmışler - olan tanklar da vardır. cadeleye devam edecek ve İngiltere pışmalar olmuş ve italyanlardan bir 
ılır. , .. .. .. . . Rhone vadisinde Leondanve ve Leo- ile birlikte zafere ulasacaktır. Yaşa. çok esir alınmıştır. 

. ~r~larında uçuncu, beşıncı ve ~e- nun şarkında hareket eden kıtalarımız sın hür ve milstakil Fransa.> İtalyan tayyareleri, Bizertayı bonı. 
k~zıncı ordu kuı_nnnda~la~ı da. ol_a? 500 cenuba doğru ilerleyişlerine devam et- Bordo, 23 (Radyo) - Bugün inti -

mişlerdir. 

Iı.,ranşız tayyar~leri 1 Tripani lima· 
nıııa on be~ ton bomba almışlar ve o
radaki üç gemiyi mühim ha><:ırata 
uğratmıslardır. 

dermişlerclir. 

---*·---
Çekler ve Polonyalı/af 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Bugil1' 

70 Polonyalı, 17 Çek şehrimize gel· 
di. 

ANADOLU 
Sahibi ve Ba!muharriri 
HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumi Neşriyat Müdürü 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Ah 6 Aylığı 800 One: Yıllığı 1400 kr . 
Yabancı memleketlere 27 lira 

idarehane: ik inci Beyler ıokak 

Gündelik Takvim 
Cemaziy elevvel: 17 

EVKAT 
S D. 

Sahalı 

Öğle 
ikindi 

: 4, 29 
:12, 16 

: 16 17 

s. o 
Akşam: 19,45 
Yatsı : 21,49 
İmsak : 2, 09 

1 Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak , cildinize tabii ta· 
ravctini iade etmek İatiyorıanıs 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakıın ı:J 

bınden fazla es~r ve. kullıyetlı sılah ve mişlerdir. Savoie Alplarının yakınında şar eden resmi bir tebliğde harbiye na- bardıman ettiklerinden, Fransız tay. 
harp malze.me.sı . elımize düşmiiştür. Cenevrenin cenubi garbisinde Alman zırı general Veygandın teklifi üzerine yareleri derhal uçmuşlar Vp Livorno 
Stra ı ur t hk- ı ile Trapaniyi bombardıman ederek, 

·ı k ' ". 1 g ıs 1 ram arınıı_ı en kuvvetli kıtaatı Rohn geçidini tazyik etmişler- Londrada bulunmakta olan g~neral italyan petrol depolarını, kışlaları 
alesı olan ve\ or~ge Ienn sathi mai- dir D goıu··n d d t d d·ıd··· 

Bern. 23 (Radyo) - Fran•ız ta,-
rareleri, bugün Sicilyayı bombardı
man etmişler ve ağır bombalar at
mışbnlır. 20 kişi ölmüş, 3!l l,:'ş! y:,ra. 
laıımı tır. Bunlar arasında 9 da as
ker vardır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 
K - lzmır 

· e or u an ar e ı ıgı ve tahtelbahir itslerini tahrip e.vle----


